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Gala solidária celebra 40º aniversário do CECD Mira Sintra
Palácio Nacional de Queluz acolhe o evento
Num ambiente de festa e alegria, realizouse no passado dia 25 de outubro, a Gala Solidária – 40
anos CECD, que teve lugar no Palácio Nacional de Queluz, na presença de 190 participantes.
O envolvimento de artistas como o grupo de dança e drama do CECD “AgitArteas ideias”, com o
trecho da peça “A Bela adormecida”, dos músicos da Real Companhia, grupo de folk português,
da fadista Ana Laíns e Rogério Charraz, a realização de sorteios de prémios e a exibição do vídeo
institucional do CECD, trouxeram a esta noite momentos especiais. A apresentação do evento
esteve a cargo do ator Luís Barros.
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A Gala teve também um cariz solidário, uma vez que a receita angariada reverteu para a
requalificação das residências do Centro, que acolhe, atualmente, cerca de 30 jovens.

Num discurso emotivo, a Presidente da Direção do CECD, Carmen Duarte, agradeceu a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, do Presidente do Instituto Nacional
para a Reabilitação (INR, I.P.), José Serôdio, do Diretor do Programa Nacional para a Saúde
Mental, Álvaro de Carvalho e de todas as empresas, entidades, parceiros, colegas e amigos.
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Carmen Duarte terminou com a mensagem/frase emblemática e inspiradora: “CECD, em ti
crescemos, contigo sonhamos futuros, em busca de uma sociedade melhor.”
Veja as fotografias do evento aqui.
Copyright ©José Manuel Costa
O nosso OBRIGADO a todas as empresas que apoiaram a concretização da Gala Solidária.

Para saber mais sobre o CECD Mira Sintra, siganos na página de facebook ou no website.
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